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 انطالق مؤتمر {الهجرة في عالم متقلب} 
 

ــة لـــلـــدراســـات الــعــلــيــا أعــمــال  افــتــتــح مــعــهــد الــــدوحــ

مــؤتــمــره األكـــاديـــمـــي «الــهــجــرة فـــي عــالــم مــتــقــلــب»، 

الـــذي ينظمه عــلــى مـــدى ثــالثــة أيـــام بــالــتــعــاون مع 

 ،(SESRI) معهد البحوث االجتماعية واالقتصادية

ــن الــبــاحــثــني واألكــاديــمــيــني  وبــمــشــاركــة كــوكــبــة مـ

املتخصصني فــي قــضــايــا الــهــجــرة. وأكـــد الــدكــتــور 

ــاب رئيس اللجنة العملية والتنظيمية 
ّ
نبيل خــط

ا بالدرجة 
ً
 أكاديمي

ً
للمؤتمر، أن املؤتمر يعتبر لقاء

الــقــضــايــا املتعلقة بالهجرة  يـــدرس  األولــــى، حــيــث 

ــفــــاءات، وقــضــيــة  ــكــ وبــــاألخــــص مـــوضـــوع هـــجـــرة الــ

اللجوء عقب األزمــات السياسية والعسكرية التي 

ــا فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق 
ً

تـــواجـــه املــنــطــقــة، خــصــوص

والــيــمــن وأفــغــانــســتــان، مــشــيــًرا إلـــى أن الــهــدف من 

ــن املـــفـــكـــريـــن والــبــاحــثــني  املـــؤتـــمـــر؛ جـــمـــع نــخــبــة مــ

واألكاديميني والعلماء في مجاالت علم االقتصاد 

وعلم االجتماع ومــجــاالت أخــرى من أجــل مناقشة 

التساؤالت املتعلقة باملوضوع املطروح ومقارباته. 

ــاب أن تنظيم هـــذا املــؤتــمــر 
ّ
وأوضــــح الــدكــتــور خــط

يــأتــي كمحاولة لفهم مــا يــجــري وعالقته  الــدولــي؛ 

بسياسات الدول املستقبلة للهجرة وسياسة الدول 

املرسلة للهجرة، وبشكل خــاص موضوع العمالة 

الوافدة في بعض الدول مثل دول الخليج.  ¶   من نقاشات الندوة       

¶  د. النعيمي واألسقف مكاريوس خالل افتتاح الندوة 

¶   النعيمي واملناعي والساعي خالل تكريم الفائزين بمسابقة القصة القصيرة باملركز                  (   تصوير: أيوب عبد الله)

  {الدوحة لحوار األديان} يناقش تحديات تعليم أبناء املقيمني.. د. النعيمي:

  طه حسين

أكد الدكتور إبراهيم صالح النعيمي رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي 
لحوار األديــان، اهتمام املركز بقضية تعليم ابناء املقيمني باعتبارها 
قضية مرهقة، وضرورة اقتراح الحلول ملا يواجهه املقيم من عقبات في 
سبيل توفير تعليم مالئم ألبنائه يلبي طموحاته ويناسب امكاناته. وقال 
في تصريحات على هامش ندوة نظمها املركز امس تحت شعار "تعليم 
أبناء املقيمني في قطر: تحديات ودعم" ان وجود مدارس للمقيمني يعد 

من االمور الضرورية التي تهتم بها الدولة ويحرص املسؤولون على معرفة 
الظروف التي تحيط بهذه العملية. أكد اهمية تعزيز االنشطة التي 
تعنى بالحوار بني الجاليات املقيمة في دولة قطر والتي تنتمي الى 

حضارات مختلفة 
 بما يعزز التعايش بني الحضارات، مشيرا الى نية املركز في تنظيم 
دورات تدريبية االسبوع املقبل للمدرسني والطالب في املدارس 
لبيان اهمية الحوار واالستماع الى االخر وأن هذه الــدورات للجميع 

مسلمني وغير مسلمني.

ورش ودورات بمدارس قطر لتعزيز ثقافة الحوار 

ــوه بــأهــمــيــة الـــنـــدوة فـــي منح  ــ  ونـ

املــقــيــم الــحــق فــي التعبير وطــرح 

االراء واملـــقـــتـــرحـــات الـــتـــي تيسر 

قضاياه وهمومه وتعليم ابنائه 

حــيــث يــعــانــي كثير مــن املقيمني 

مـــن اجــــل تــوفــيــر تــعــلــيــم مناسب 

ــم. وقــــــــال ان الــتــعــلــيــم  ــهــ ــولــ لــــدخــ

يـــعـــد اولـــــويـــــة وال بــــد مــــن تــوفــر 

خــدمــات تعليمية لكافة املــراحــل 

ــة قطر  ــ ــاء املــقــيــمــني فــــي دولــ ــنــ ألبــ

ســــــــواء املــــــراحــــــل االبــــتــــدائــــيــــة او 

املتوسطة او الــعــالــيــة. الفــتــا الى 

انـــه بحكم اشــرافــه عــلــى العملية 

الــتــعــلــيــمــيــة فـــي اكـــثـــر مـــن مــجــال 

يــدرك ان التعليم على يد مدرس 

ــلـــف، فـــضـــال عــن  ــر مـــكـ ــ مــتــمــيــز أمــ

ــرى من  ــ ان تــكــالــيــف الــحــيــاة االخـ

ســكــن ومــعــيــشــة تــرهــق مــيــزانــيــة 

االســـرة، مما يتطلب تدخل ادارة 

التعليم االهلي واشرافها على كل 

مايتعلق بتعليم أبــنــاء املقيمني 

وتوفير اكثر من خيار امام املقيم 

فيما يتعلق بتعليم أبنائه.

واشار الى قلة عدد املدارس التي 

ــيـــدا للمقيمني  ــقـــدم تــعــلــيــمــا جـ تـ

وعــدم وجــود خيارات أمــام اآلبــاء 

ــع  ــ ــى وضـ ــ ــ ــ ــــث يـــــضـــــطـــــرون الـ ــيـ ــ حـ

ابنائهم على قائمة االنتظار أمال 

في الحصول على مقعد دراسي، 

مــمــا يـــؤكـــد اهــمــيــة الـــتـــوســـع في 

بناء مدارس خاصة في قطر وفق 

الـــضـــوابـــط الــتــي تــضــعــهــا وزارة 

التعليم بما يــواكــب زيـــادة اعــداد 

الوافدين الى دولة قطر، وأن هذا 

يعد احد التحديات التي تتطلب 

مواجهتها من كافة الجهات.

و حول تنامي تيار الكراهية في 

الــجــانــب االخـــــر، قــــال د. ابــراهــيــم 

الــنــعــيــمــي ان مـــراكـــز الـــحـــوار هي 

ــار  ــيـ ــي تـ ــامــ ــنــ ــة تــ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــل ملـ ــ ـــحـ الــ

الـــعـــنـــصـــريـــة والـــيـــمـــني املــتــطــرف 

الـــذي يجتاح اوروبــــا والــواليــات 

املـــــتـــــحـــــدة االمـــــريـــــكـــــيـــــة. واشــــــــار 

ــى ان الــعــنــصــريــة وجـــمـــاعـــات  ــ الـ

الكراهية تتنامى بشكل لــم يعد 

ــراد وانـــمـــا على  ــ عــلــى مــســتــوى افـ

مــســتــوى حــكــومــات.. مــنــوهــا بما 

ورد فــــي الـــحـــمـــالت االنــتــخــابــيــة 

ــي املــنــتــخــب  ــ ــكـ ــ ــريـ ــ ــيـــس االمـ ــرئـ ــلـ لـ

دونـــالـــد تـــرامـــب وكـــذلـــك مـــا اقـــدم 

عليه احــد املرشحني الفرنسيني 

ــيـــة املــســلــمــني  ــع كـــراهـ ــ حـــيـــث وضـ

ومحاربتهم أحــد اهـــداف حملته 

االنتخابية متهما اإلســـالم بأنه 

سبب االرهاب. وتوقع ان يتراجع 

تــرامــب عما اطلقه مــن تهديدات 

ضــــد االســــــــالم واملـــســـلـــمـــني إبــــان 

حــمــلــتــه االنـــتـــخـــابـــيـــة وان كــونــه 

ــا مــــن قـــطـــاع االعــــمــــال فهو  ــادمــ قــ

لديه تفكير عملي يجعله يتجنب 

الخوض في مثل هذه املواجهات 

ــداء  ــعــ ــطـــرف والــ ــتـ الـــتـــي تـــغـــذي الـ

والكراهية وان عليه االجتهاد في 

هذا االمر.

ــاء  ــ ــال د. الــنــعــلــيــمــي ان االدعــ ــ وقــ

ــون االســــــــالم  ــدفــ ــهــ ــتــ ــســ ــم يــ ــهــ ــأنــ بــ

الــراديــكــالــي أمـــر مـــرفـــوض حيث 

ــارات الــعــنــصــريــة بني  ــيـ التـــفـــرق تـ

مسلم وآخر، وانه اذا كانت هناك 

نــســبــة مــــن املــســلــمــني التــتــجــاوز 

الــتــعــلــيــم مـــن زاويـــــة أكــثــر تــأثــيــرا 

وواقــعــيــة حــيــث تــنــاقــش الــفــرص 

املــتــوفــرة للمقيمني فــي قــطــر في 

ــي والــجــامــعــي،  ــدرســ الــتــعــلــيــم املــ

ــــرص تــعــلــيــم أبــنــائــنــا  ــك فــ ــ ــذلـ ــ وكـ

مــن ذوي االحــتــيــاجــات الخاصة 

وصـــعـــوبـــات الــتــعــلــم. مـــن جانبه 

ــران  ــطــ ــة املــ ــفــ ــاقــ ــيــــس األســ ــال رئــ ــ قــ

ــرز  ــبـ مـــــكـــــاريـــــوس أن الـــــــنـــــــدوة تـ

مـــوضـــوعـــا مــهــمــا لــلــغــايــة يــؤثــر 

ويمس املقيمني فــي قطر، بغض 

الــنــظــر عـــن انــتــمــاءاتــهــم الــديــنــيــة 

أو العقائدية أو الثقافية. وأكــد 

املطران مكاريوس أهمية التعليم 

كحق اصــيــل، حيث قــال: التعليم 

وخصوصا في املراحل األساسية 

في حياة أبنائنا هو من الحقوق 

التي ال يمكن التعدي عليها وهو 

واجـــــــب وفـــــــرض يــنــبــغــي عــلــيــنــا 

جميعا أن نصونه، كي نستطيع 

ــيــــا ومـــدركـــا  أن نــبــنــي جــيــال واعــ

لتكوين مستقبل مشرق ألبنائنا 

وأوطاننا.

◄  بناء حوار
وشــــــــــــدد عـــــلـــــى ضــــــــــــــرورة خـــلـــق 

ــــوار  ــاء حـ ــ ــنـ ــ ــاء وبـ ــ ــمـ ــ ــامــــج إلنـ ــرنــ بــ

ــلـــيـــمـــي قــــائــــم عــلــى  ــقــــافــــي وتـــعـ ثــ

ــافــــات  ــقــ ــثــ ــلــ مـــــعـــــرفـــــة الــــــــطــــــــالب لــ

والـــعـــقـــائـــد واألديـــــــــان املــخــتــلــفــة، 

الــطــالب للثقافات  وعــلــى معرفة 

والـــعـــقـــائـــد واألديـــــــــان املــخــتــلــفــة، 

وعـــــــلـــــــى االحـــــــــــتـــــــــــرام والــــتــــقــــبــــل 

أعــشــار املــائــة لديهم افــكــار شــاذة 

فاننا يجب اال نعمم فــي الحكم 

على االسالم واتهامه بالتعصب 

وان الــغــرب نفسه لديه جماعات 

فكرية شــاذة ولكن الينظر اليها 

على انها جماعات دينية.

واكــــــد ان الــحــمــلــة ضــــد االســـــالم 

لها اهـــداف سياسية وعلينا اال 

نــســتــســلــم وان نـــوضـــح بـــإصـــرار 

ســمــاحــة االســـــالم واعـــتـــدالـــه وان 

ــقــــول  نـــجـــتـــهـــد فــــــي خـــــطـــــاب الــــعــ

والــــعــــلــــمــــاء واملــــفــــكــــريــــن ولـــيـــس 

ــلــــى اهـــمـــيـــة  ــة. وشـــــــــدد عــ ــلــ ــهــ الــــجــ

ــداء االســالم  االنــتــبــاه الــى لعب اعـ

عــلــى الــتــفــرقــة بــني املسلمني عبر 

تصنيف املسلمني الــى جماعات 

ــتـــشـــددة  مـــتـــســـامـــحـــة وأخــــــــــرى مـ

وتغذية طرف على حساب طرف 

على غرار ماشاهدناه في مؤتمر 

جروزني الذي سعى لبث التفرقة 

بني اهل السنة. 

ــى  ــة الــ ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ ودعـــــــــا الـــــــــــدول االسـ

توحيد رؤاها وتنحية الخالفات 

السياسية جانبا وأن مذهب اهل 

الــســنــة واضــــح وانــــه مــن االهمية 

عدم االستجابة لهذه الدعاوى

ــوة الــى  ــدعــ وأكـــــد الــنــعــيــمــي ان الــ

الـــحـــوار اصــبــحــت مــهــمــة لتنوير 

ــدام  ــنـــب الــــصــ ــجـ املـــجـــتـــمـــعـــات وتـ

بسبب االديــــان وان الــديــن بــريء 

من هذا االمر.

◄  فرص وتحديات

كــــــــان مـــــركـــــز الـــــــدوحـــــــة الـــــدولـــــي 

لحوار األديـــان، قد نظم فعاليات 

ــة املـــســـتـــديـــرة الــســابــعــة  ــاولــ ــطــ الــ

للجاليات، بحضور د. النعيمي 

ــد الــخــاطــر نــائــب رئــيــس  ــالــ ود.خــ

ــة  ــ جــامــعــة قــطــر لــلــشــؤون اإلداريــ

ــة  ــفــ ــاقــ ــــس األســ ــيــ ــ ــة، ورئــ ــ ــيــ ــ ــ ــال ــ واملــ

املطران مكاريوس رئيس اللجنة 

التنظيمية للكنائس املسيحية 

بــاإلضــافــة إلـــى عـــدد مـــن أعــضــاء 

السلك الدبلوماسي بالدولة.

وفــــــي كــلــمــتــه االفـــتـــتـــاحـــيـــة، أكـــد 

الدكتور إبراهيم النعيمي أهمية 

الندوة الستكمال االهتمام بدور 

للشخص اآلخر، ألنه هو السبيل 

الـــوحـــيـــد فـــي مـــواجـــهـــة وأضــــاف 

د. الخاطر: لدينا تعليم متميز، 

وجـــامـــعـــات مــتــمــيــزة عــلــى أعــلــى 

ــة قــطــر  ــعــ ــامــ ــل جــ ــثــ ــــوى، مــ ــتـ ــ ــسـ ــ مـ

الــتــي حــقــقــت نــجــاحــات واضــحــة 

فـــي الــتــصــنــيــف الـــدولـــي مــؤخــرا، 

وجـــامـــعـــات املــديــنــة الــتــعــلــيــمــيــة، 

وهــــي مــتــاحــة لــلــقــطــريــني وغــيــر 

الــقــطــريــني. وأكــــد الــدكــتــور خالد 

ــاطـــــر عــــلــــى وجــــــــــود بــعــض  ــ ــخـ ــ الـ

ــدد  ــة أن عــ ــ ــاصـ ــ ــات، خـ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الـ

الــســكــان تضاعف خــالل سنوات 

معدودة عدة مرات، فمن 500 ألف 

نسمة، وصلنا حدود 2.5 مليون، 

فينتج عن ذلك محدودية الفرص 

ــمـــني، واملـــتـــطـــلـــبـــات  ــيـ ــقـ ألبــــنــــاء املـ

للقبول عالية والتكلفة مرتفعة، 

وأيــــضــــا عـــــدم وجـــــــود جـــامـــعـــات 

خاصة معتمدة من الدولة. ومن 

الــحــلــول الـــتـــي طــرحــهــا د. خــالــد 

الخاطر: ضرورة السماح بوجود 

جــامــعــات خــاصــة مــعــتــمــدة، وأن 

تــخــصــص الـــجـــامـــعـــات الــحــالــيــة 

نــســبــة مــعــقــولــة ألبــنــاء املقيمني، 

ورفع مستوى الدراسة إلى درجة 

البكالوريوس في بعض الكليات 

املتاحة في الوقت الحاضر، وفتح 

تخصصات متنوعة وجديدة في 

الجامعات والكليات. مــن جهته 

الــدكــتــور علي محيي الدين  قـــال 

القرة داغي األمني العام لالتحاد 

ــلـــمـــني إن  ــلـــمـــاء املـــسـ ــاملــــي لـــعـ ــعــ الــ

ــأن  اإلســــــــالم بــــالــــحــــوار، وذكـــــــر بـ

الحوار مع اآلخــر يجب أن يكون 

ــتــــح، ودون وضــــع  ــفــ ــنــ ــقــــل مــ بــــعــ

شروط مسبقة.

◄  بث الوعي
ــا قــــالــــت د. عــائــشــة  ــبـــهـ مـــــن جـــانـ

املـــنـــاعـــي نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 

إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار 

األديان، ان املركز يسعى في إطار 

مهمته األساسية إلى بث الوعي 

ــالــــحــــوار وأهـــمـــيـــتـــه بــــني أتـــبـــاع  بــ

األديان املختلفة، 

ــمـــن الــــديــــن الــــواحــــد،  وكــــذلــــك ضـ

ومــــــــن أنـــشـــطـــتـــنـــا الـــــتـــــي تــــــؤدي 

لـــهـــذا الـــهـــدف فــعــالــيــات الــطــاولــة 

املــســتــديــرة. وأشــــارت إلـــى أهمية 

ــاء  ــنــ ــم أبــ ــيـ ــلـ ــعـ ــــوع تـ ــــوضــ طـــــــرح مــ

املقيمني للحوار والنقاش البناء، 

حــيــث ان الــتــعــلــيــم يــعــد عــنــصــرا 

أســـاســـيـــا مــمــا يــنــعــكــس إيــجــابــا 

ــم، ويـــــســـــاعـــــده عــلــى  ــيــ ــقــ ــى املــ ــلــ عــ

االستقرار النفسي.

تكريم الفائزين
وتــــم تــكــريــم الــفــائــزيــن بمسابقة 

ــال، الــتــي  ــقــ الــقــصــة الــقــصــيــرة واملــ

أطلقها املركز بالتعاون مع مركز 

اإلبــــداع الثقافي، وكـــان موضوع 

املــــســــابــــقــــة (الــــــــحــــــــوار كــــأســــاس 

للتواصل بني الثقافات املختلفة 

ــة).  ــغـ ــلـ ــادات والـ ــ ــعــ ــ ــن والــ ــديــ ــي الــ فــ

وفازت بمسابقة القصة القصيرة 

فــاطــمــة خــالــد آل ســعــد الـــكـــواري، 

عن قصة «ضوء في آخر النفق»، 

أمــا الــفــائــزون فــي مسابقة املقال 

ــور السليماني عــن مقال  فــهــم أنــ

«الــحــوار منهج حــيــاة»، وشيماء 

محمد، عن مقالها «الحوار شدو 

نـــتـــبـــادلـــه ال صـــخـــر نـــتـــقـــاذفـــه»، 

ومحمد عبد التواب أحمد،

ــالــــه «ويــــبــــقــــى الـــــحـــــوار  ــقــ ــــن مــ  عــ

هــــو األســــــــــاس»، ومـــــن الــفــائــزيــن 

ــة أيــــضــــا آالء مــحــمــد  ــقـ ــابـ ــسـ ــاملـ بـ

الـــعـــادلـــي خــلــيــل، ولــيــلــى اســامــة 

البحيري، ورزان دليمي. 

إقحام اإلسالم في الدعاية االنتخابية بفرنسا يؤجج الكراهية

 الخاطر: تضاعف 
سكان قطر إلى 
2.5 مليون خلق 

محدودية الفرص 
لتعليم أبناء 

املقيمني

املناعي: املركز 
يسعى لبث الوعي 

بالحوار بني أبناء 
املقيمني وأتباع 

األديان 

الــتــي تــحــدث بني  معظم املشاكل 

ــة داخـــــل االمــــة،  ــيـ الـــفـــرق اإلســـالمـ

وأيــضــا اإلشكاليات بيننا وبني 

اآلخــــــريــــــن، تــــرجــــع إلــــــى مــشــاكــل 

ــافـــة، واذا كـــان  ــقـ ــثـ بــالــتــعــلــيــم والـ

الجميع متعلما تعليما جــيــدا، 

وواعــــيــــا، فــــإن هــــذه املـــشـــاكـــل من 

املــمــكــن أن يــتــم حــلــهــا بــالــحــوار، 

ــنــــف. وأكـــــــد اهـــتـــمـــام  ــعــ ــيــــس الــ ولــ

الدوحة - الشرق
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